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2
nd

 Preparatory 

 Aالعلوو

 الدرس األول : احلركة االهتسازية
 عرف ما يلى :: 1س

 ( االهتزازة الكاملة 3  ( سعة االهتزازة 2  ( الحركة االهتزازية 1

 ( التردد 5   ( الزمن الدورى 4

 : علل لما يأتى : 2س

 ؟ 1الزمن الدورى = × التردد  -1

 للجسم المهتز بزيادة تردده ؟يقل الزمن الدورى  -2

 سعة اهتزازه ؟ 4تتضمن االهتزازة الكاملة  -3

 عدم استخدام أوانى معدنية فى جهاز الميكروويف ؟ -4

 مسـائل هامـة :

 اهتزازه كاملة خالل نصف دقيقة . 151( احسب الزمن الدورى والتردد لجسم مهتز يصنع 1

 ث احسب تردد الجسم . 1,5( إذا علمت ان الزمن الدورى لجسم مهتز هو 2

 ( من الرسم المقابل احسب تردد البندول .3

 

 ( من الشكل المقابل :4

 م 2سعة االهتزازه =  -

 الرمز الذى يدل على االهتزازه الكاملة = )د( -

 احسب الزمن الدورى؟ 

 

ث 0,5  

 أ

م 2  

 ج
0,4 

 ثانية

 ب ء



 
 
 

  

 

2
nd

 Preparatory 

 Aالعلوو

 ( من الرسم البيانى المقابل 5)

 ددأى األشكال تدل على العالقة بين الزمن الدورى والتر

 

 

 

 

 )ب(     )أ(
 

 ( من الرسم احسب تردد الجسم المهتز6)

 

 

 
 . هرتز 2( احسب عدد االهتزازات الكاملة خالل دقيقة لجسم مهتز تردده 7)

 . ث احسب تردد هذا الجسم 0,1( إذا كان زمن سعة اهتزازه جسم مهتز 8)

 ( ادرس الشكل ثم اجب9)

دم فككى توضككيو الحركككة الشكككل المقابككل يوضككو )بنككدول بسككي ( ويسككتخ

 االهتزازية

 أقل سرعة يصل إليها عند الموضع )ب ، ج( 

 وأكبر سرعة يصل إليها عند الموضع )أ(

 ثانية فكم يكون تردده  2إذا علمت أن الحركة من ب إلى أ تستغرق 

( إذا علمت أن زمن 10)
1

2
ثانية احسب عدد االهتزازات الكاملةة  1/5اهتزازه كاملة هو  

 ثوانى . 5دثها هذا الجسم المهتز خالل التى يح

 الزمن الدورى

 التردد التردد

 الزمن الدورى

ث0,2  

 ب
 أ

 ج



 
 
 

  

 

2
nd

 Preparatory 

 Aالعلوو

 الدرس الجاىى : احلركة املوجيه

 ( عرف ما يأتى :1)

 الحركة الموجية   -2     الموجه   -1

 الموجه المستعرضة  -4    خ  انتشار الموجه  -3

 القاع   -7     القمة  -6

 التخلخل  -9     التضاغ   -8

 موجات الميكانيكية ال -11  الموجات الكهرومغنا يسية  -11

  ول الموجه المستعرضة   -13    ول الموجه ال ولية  -12

 سرعة الموجه  -15    سعة الموجه  -14

 

 ( علل لما يأتى :2)

 ( تعتبر أمواج الصوت أمواج ميكانيكية  وليه .1

 ( تعتبر أمواج الضوء أمواج كهرومغنا يسية مستعرضه .2

 لرعد على الرغم من حدوثهما فى وقت واحد .( نرى البرق أوالً ثم يسمع صوت ا3

 ( عدم سماع صوت االنفجارات الشمسية .4

 ( يقل ال ول الموجى إلى النصف عند زيادة تردد الموجه للضعف وثبوت سرعتها .5

 ( الموجات الكهرومغنا يسية موجات مستعرضة .6

 ( تح م كوب زجاجى عند وضع مصدر صوتى قريباً منه .7

 

 مسـائل :

 من الشكل المقابل احسب : (1)

 ال ول الموجى  -

 التردد  -

 



 
 
 

  

 

2
nd

 Preparatory 

 Aالعلوو

هرتةز والمسةا ة بةين التطةالث الثةانى والرابة   2( احسب سرعة انتشار موجه ترددهةا 2)

 متر . 10لها 

 

 ( من الرسم احسب سرعة انتشار الموجه .3)

 لحساب السرعة يلزم حساب الثول 

 الموجى والتردد .

 

ثةوانى احسةب تةردد الموجةه إذا كةان  10متةر خةالل  50ة ( موجة صوتية تنتشةر مسةا 4)

 متر . 0,1ثولها الموجى 

 

 .(  قارن بين األمواج الثولية واألمواج المستعرطة 5)

 .( قارن بين األمواج الميكانيكية واألمواج الكهرومغناثيسية 6)

 

 

ث0,2  
سم 30  



 
 
 

  

 

2
nd

 Preparatory 

 Aالعلوو

 

 ولى : الحركة الدوريةالوحدة األ

 الدرس األول : الحركة االهتزازية
 عرف ما يلى :: 1س

 :  ( الحركة االهتزازية1

هى الحركة التى يحدثها الجسم المهتز على جانبى موضكع سككونه بحيكث تتككرر حركتكه علكى 

 فترات زمنية متساوية .

 :  ( سعة االهتزازة2

 ضع سكونه .أقصى إزاحة يصنعها الجسم المهتز بعيداً عن مو

 ( االهتزازة الكاملة : 3

هى الحركة التى يصنعها الجسم المهتز عندما يمر بنق ة ما فى مسار حركته مرتين متتكاليتين 

 فى اتجاه واحد .

 الزمن الالزم لعمل اهتزازه كاملة .:  ( الزمن الدورى4

 ة الواحدة .عدد االهتزازات الكاملة التى يصنعها الجسم المهتز فى الثاني:  ( التردد5

 

 : علل لما يأتى : 2س

 ألن تردد الجسم المهتز يساوى المعكوس الضربى للزمن الدورى . -1

 ألن العالقة بين الزمن الدورى وتردد الجسم المهتز عالقة عكسية . -2

ألنه عندما يتحكرك الجسكم المهتكز لعمكل اهتكزازه كاملكة فرنكه يمكر بنق كة مكا فكى مسكار حركتكه  -3

 سعة اهتزازه . 4تين فى اتجاه واحد فرنه يحدث بذلك مرتين متتالي

 

ألن األوانى المعدنيكة تعمكل علكى عككس أمكواج الميكروويكف ممكا يكؤدى إلكى عكدم توليكد  اقكة  -4

 حرارية والتى تسبب سرعة  هى ال عام .

 

بأحأب 



 
 
 

  

 

2
nd

 Preparatory 

 Aالعلوو

 مسـائل هامـة :

 الحــل :( 1

الزمن بالثوانى = 
1

2
 ثانية 31=  61×   

التردد = 
هتزازاتاال الكاملة عدد 

الزمن بالثوانى
  =

151

31
 هرتز 5=   

 
 الحـــل :( 2

التردد = 
1

 الزمن الدورى
  =

1

1٥5
 هرتز 2=  

 
 الحـــل( 3

 ث 2=  4×  1,5=  4× الزمن الدورى = زمن اهتزازه  

التردد =  
1

 الزمن الدورى
  =

1

2
 هرتز 

 
 الحـــل( 4  

الزمن الدورى = 
 الزمن بالثوانى

عدد االهتزازات بالكاملة
   =

 1٥4

2
 ث 1,2=  

التردد = احسب التردد : 
1

 الزمن الدورى
  =

1

1٥2
 هرتز 5=  

 ( الحل :5)

 الشكل )أ( ألن العالقة بين التردد والزمن الدورى عالقة عكسية 

 الحـل : ( 6)

=  الزمن الدورى
1

2
 ث 1,4=  2×  1,2=  2× زمن اهتزازه  

=  التردد
1

 الزمن الدورى
  =

1

1٥4
 هرتز 

 



 
 
 

  

 

2
nd

 Preparatory 

 Aالعلوو

 الحل :( 7)

 ثانية 61=  61×  1=  الزمن بالثوانى

=  التردد
عدد االهتزازات الكاملة

الزمن بالثوانى
 

     2  =
عدد االهتزازات الكاملة

61
  

 اهتزازه  121=  61×  2=  عدد االهتزازات 

 
 الحـل :( 8)

 ث 1,4=  4×  1,1=  4× الزمن الدورى = زمن سعة االهتزازة  

التردد =  
1

 الزمن الدورى
  =

1

1٥4
 هرتز 2,5=   

(9  ) 

الزمن الدورى = زمن 
1

4
 ث 8=  4×  2=  4× اهتزازه  

التردد = 
1

 الزمن الدورى
  =

1

8
 هرتز 

 الحل :( 10)

الزمن الدورى = زمن 
1

2
 2× اهتزازه  

 ث 1,4=  2×  1/5=   

التردد = 
1

نالزم الدورى  
  =

1

1٥4
 هرتز 2,5=  

 الزمن بالثوانى × عدد االهتزازات الكاملة = التردد 

 اهتزازه 12,5=  5×  2,5=      



 
 
 

  

 

2
nd

 Preparatory 

 Aالعلوو

 الدرس الثانى : الحركة الموجيه

 ( عرف ما يأتى :1)

هى اض راب فى الوس  ينتقل فى اتجاه وسرعة معينة ويقوم بنقل ال اقكة فكى الموجه :  -1

 اتجاه انتشارها .

 ركة الموجية : الح -2

 هى الحركة الناشئة عن اهتزاز دقائق الوس  فى لحظه ما وفى اتجاه معين .

 هو االتجاه الذى تتقدم فيه الموجه خالل الوس  .خث انتشار الموجه :  -3

 الموجه المستعرطة :  -4

 هى االض راب الذى تهتز فيه دقائق الوس  على نفس اتجاه انتشار الموجه .

 ى نق ة لموضع االتزان فى الموجه المستعرضة .أعل: القمة  -6

 أقل نق ة لموضع االتزان فى الموجه المستعرضة .:  القاع -7

 المن قة التى ترتفع فيها كثافة وضغ  الموجه ال ولية .:  التطالث -8

 المن قة التى تقل فيها كثافة وضغ  الموجه ال ولية .: التخلخل -9

 الموجات الكهرومغناثيسية :  -10

 أمواج ال يلزم النتشارها وجود وس  مادى ويمكنها االنتشار فى الفراغ .

 الموجات الميكانيكية :  -11

 هى أمواج يلزم النتشارها وجود وس  مادى وال يمكنها االنتشار فى الفراغ .

 هى المسافة بين مركزى تضاغ ين أو تخلخلين متتالين . ثول الموجه الثولية : -12

 هى المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتالين .:  لمستعرطةثول الموجه ا -13

 سعة الموجه :  -14

 أقصى ازاحة تصل إليها جزيئات الوس  المادى بعيداً عن موضع سكونها .

 المسافة التى تق عها الموجه فى الثانية الواحدة .:  سرعة الموجه -15

 



 
 
 

  

 

2
nd

 Preparatory 

 Aالعلوو

 ( علل لما يأتى :2)

 ميكانيكية ثوليه . ( تعتبر أمواج الصوت أمواج1

 ميكانيكية ألنها تحتاج إلى وس  مادى النتشارها وال يمكنها االنتشار فى الفراغ. -  

  ولية ألنها تهتز فيها دقائق الوس  فى نفس اتجاه انتشار الموجه . -  

 ( تعتبر أمواج الطوء أمواج كهرومغناثيسية مستعرطه .2

   مادى النتشارها وتنتشر فى الفراغ .كهرومغنا يسية ألنها ال تحتاج إلى وس -  

 . مستعرضة ألنها تهتز فيها دقائق الوس  عمودياً على اتجاه انتشار الموجه -  

 ( نرى البرق أوالً ثم يسم  صوت الرعد على الرلم من حدوثهما  ى وقت واحد .3

ألن الضوء موجات كهرومغنا يسية بينمكا الصكوت موجكات ميكانيكيكة وسكرعة انتشكار  

 موجات الكهرومغنا يسية اكبر بكثير من سرعة األمواج الميكانيكية .ال

 ( عدم سماع صوت االنفجارات الشمسية .4

ألن الصوت موجات ميكانيكية تحتاج إلى وس  مادى النتشارها وال يمكنهكا االنتشكار 

 فى الفراغ .

 ا .( يقل الثول الموجى إلى النصف عند زيادة تردد الموجه للطعف وثبوت سرعته5

 ألن التردد يتناسب عكسياً مع ال ول الموجى . 

 ( الموجات الكهرومغناثيسية موجات مستعرطة .6

ألنهككا تتكككون مككن مجككاالت كهربيككة ومجككاالت مغنا يسككية مهتككزة تتعامككد علككى بعضككها 

 البعض ومتعامدة على اتجاه انتشارها .

 ( تحثم كوب زجاجى عند وط  مصدر صوتى قريباً منه .7

ظاهرة الرنين المغنا يسى والتى تنتج من توافق التردد ال بيعى للجسم بسبب حدوث 

)النككاتج مككن حركككة جزيئاتككه( مككع تككردد الصككوت القريككب منككه فيسككبب زيككادة فككى سككعة 

 االهتزازه الميكانيكية لهذا الجسم فيتح م .

 

 



 
 
 

  

 

2
nd

 Preparatory 

 Aالعلوو

 مسائل :

الزمن الدورى = زمن  (1)
1

2
  2× اهتزازه  

 ثانية 1,4=  2×  1,2=       

التردد = 
1

 الزمن الدورى
  =

1

1٥4
 هرتز 2,5=  

 الثول الموجى )ل(× سرعة انتشار الموجه )ع( = التردد )ت(  -

 م / ث 5=  2×  2,5=  
 
 الحـل :( 2)

 م/ ث 11=  5×  2ل = × ع = ت   متر 5=  2÷  11ل =  

 
 الحـل :( 3)

ال ول الموجى = 
1

2
 سم 61=  2×  31=  2× ال ول الموجى  

 م 1,6=  111÷  61ال ول الموجى بالمتر = 

الزمن الدورى = 
1

2
 2× الزمن الدورى  

 ث 1,4=  2×  1,2=    

=  التردد 
1

 الزمن الدورى
  =

1

1٥4
 هرتز 2,5=  

 م / ث 1,5=  2,5×  1,6ل = × ع = ت 

 الحـل :( 4)

 م/ ث 5=  11÷  51=  ز÷ ع = ف 

 هيرتز 51=  1.1÷  5=  ل÷ ت = ع 

 

 



 
 
 

  

 

2
nd

 Preparatory 

 Aالعلوو

 قارن بين األمواج الثولية واألمواج المستعرطة : *

 األمواج المستعرطة األمواج الثولية وجه المقارنة

اتجاه اهتزاز 

 دقائق الوسث

تهتز فيها دقكائق الوسك  فكى نفكس 

 . اتجاه انتشار الموجه

تهتككز فيهككا دقككائق الوسكك  عموديككاُ 

 . على اتجاه انتشار الموجه

 تتكون من قمم وقيعان تتتكون من تضاغ ات وتخلخال التكوين

 الثول الموجى

المسككافة بككين مركككزى تضككاغ ين 

متتكككككالين أو مرككككككزى تخلخلكككككين 

 . متتالين

المسكككافة بكككين قمتكككين متتكككاليتين أو 

 . قاعين متتالين

 أمواج الضوء وأمواج الماء أمواج الصوت أمثلة

 

 * قارن بين األمواج الميكانيكية واألمواج الكهرومغناثيسية :

 األمواج الكهرومغناثيسية كانيكيةاألمواج المي

أمككواج تحتككاج لوسكك  مككادى ألنتشككارها وال 

 . يمكنها االنتشار فى الفراغ

أمكككواج ال تحتكككاج ألنتشكككارها وجكككود وسككك  

 مادى ويمكنها األنتشار فى الفراغ .

 . جميعها أمواج مستعرضة . قد تكون أمواج  ولية ومستعرضة

سككككككرعتها أقككككككل بكثيككككككر مككككككن الموجككككككات 

 . يةالكهرومغنا يس

لهككا قككدرة عاليككه علككى االنتشككار فككى الفككراغ 

×  3بسرعة تساوى 
8
 م/ ث 11

: أمكككواج الصكككوت ال وليكككة وأمكككواج  مثةةةال

 الماء المستعرضة .

 : أمواج الضوء وأمواج الراديو . مثال
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